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KẾ HOẠCH 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực  

tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

đến năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh 

về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại Ban Quản lý. 

Số hóa 100% cơ sở dữ liệu TTHC còn hiệu lực từ bản giấy sang bản điện tử để 

lưu trữ, bảo quản lâu dài phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin 

về kết quả giải quyết TTHC tại Ban Quản lý. 

Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 

tập trung thống nhất toàn tỉnh kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tạo thành cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả 

giải quyết TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện 

tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp 

cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC. 

2. Yêu cầu. 

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang quản lý, lưu 

trữ bảo đảm đúng quy trình, tiến độ thực hiện và các quy định của pháp luật. Văn 

bản kết quả giải quyết TTHC được số hóa phải đảm bảo chất lượng, thuận tiện 

cho việc tra cứu, hiệu quả trong sử dụng thông tin. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung, tiến độ thực hiện. 

- Nội dung thực hiện: theo phụ lục I kèm theo Kế hoạch này. 

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

2. Phương thức số hóa kết quả giải quyết TTHC từ giấy sang điện tử. 
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- Kết quả giải quyết TTHC chuyển từ bản giấy sang bản điện tử bằng hình 

thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ 

kết quả giải quyết TTHC. 

- Chuyển nội dung của kết quả giải quyết TTHC từ giấy sang dữ liệu điện 

tử để lưu vào Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC. 

3. Kết quả giải quyết TTHC được chuyển đổi từ bản giấy sang bản 

điện tử phải đáp ứng các yêu cầu. 

- Phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC bản giấy sang 

bản điện tử. 

- Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi từ bản giấy sang 

điện tử ký số trên bản điện tử sau khi được chuyển đổi từ kết quả giải quyết 

TTHC giấy hoặc được xác thực bằng các biện pháp xác thực do cơ quan có thẩm 

quyền quyết định. 

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử. 

- Kết quả giải quyết TTHC bản điện tử được chuyển đổi từ văn bản giấy có 

giá trị như văn bản giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, phòng Quản lý hạ tầng, phòng Quản lý doanh nghiệp. 

Văn phòng đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này. 

Phối hợp với phòng Quản lý hạ tầng, phòng Quản lý doanh nghiệp triển khai, 

thực hiện tốt các nội dung số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cập nhật 

vào Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

Cử công chức tham dự tập huấn đúng nội dung, thành phần. 

2. Văn phòng. 

Lập dự toán kinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh phí khi có hướng dẫn của 

Sở Tài chính. 

Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2025./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, P.QLHT, P.QLDN; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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